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Brannskallsikring (= brannbeskyttelse av alle utvendige deler av bygg) 

Godt samarbeide i komite: Bransjene for aktiv og passiv sikring



Standardisere sikkerheten til brannskall?  Ja. Men ikke løsningene.

Lik sikkerhet i ulike anvendelser 
• Flere valg – samme sikkerhet
• Transparent - færre diskusjoner
• Unngår synsing

Felles metoder og standarder
• Dokumenterer ytelse til enhver bygningsdel
• Jevnt lik gjennombrenningstid/sikkerhetsnivå
• Slokkesystem tilpasses sikkerhetsnivå
• Slokkesystem testes iht ny testmetode  

Informative vedlegg
• Letter riktige valg



For hva og for hvem? 

Aktiv og passiv utvendig               
beskyttelse mot brann

Næringsbygg med platekledninger
Boligblokker
Massivtre
Trehusmiljø
Historiske bygg, bevarte vernede kirker

Arkitekt
Eier
Bruker
Planleggere
Brannrådgivere
Bygningsfysikk
Entreprenører
Brannberedskap og slokking
Myndigheter



Hva søkes oppnådd med standarden?

• Mindre feil og synsing
• Dokumentert
• Etterkontrollerbart
• Fokus på hvor brann spres
• Raskt – lett å finne fram
• Flere arkitektoniske muligheter
• Optimale kombinasjoner 
• Rimeligere bygg, bedre utførelse, økt pålitelighet og økt sikkerhet

Stor informativ del av standard  
Egenskaper og ytelser i brann til produkter, materialer og tiltak 

Testprosjekt: Viktige resultat fyller hull - og ny test-protokoll
Brannsikre utførelser av trekledninger – og hvordan slokke før gjennombrenning

(KA, Riksantikvaren, Knif Trygghet Forsikring AS og Stiftelsen UNI)



Alt innhold vil utfylle huller i regelverk og standarder.
Relevante standarder henvises til (hjelp til selvhjelp).

Ingen utdrag fra VTEK altså.

Kompletterer:  ingen konflikt med eksisterende regler

Table 1  Brannpåkjenning
Table 2 Beskyttelse

Slik brukes standarden





Nyheter i en standard? Nei, men kan virke slik… 

Erkjennelser

• Svake punkt savnes i forskrifter/veiledere/VTEK
• Strålingsberegninger ofte mindre betydning (men kan beregnes…)
• Vind, gnistregn, flammekast og strøbranner dominerende faktorer

Gjennombrenningstid i kledning/tak/vinduer/åpninger + innsatstid = avgjørende.

Alle deler av brannskall har dokumenterbar gjennombrenningstid. Den er kritisk.  

ALT KAN BRANNTETTES

Tradisjonelle slokkesystem fungerer, men….

- kompenserer dårlig  for vind (nye derimot...)
- slokker sent (nye derimot...)
- krever mye vann, store rørdimensjoner (nye derimot...)



Viktig og nytt for mange

Ikke spre brann over mer enn to plan

Tillat slokking før gjennombrenning

Brannfeltoppdeling

Tette mot gnistregn og flammekast

Kontroll med stråling

Brann i tre enkelt å slokke

Skjult brann kan ikke slokkes

Slokke automatisk

Slokke tidlig

Slokke fra siden

Indeksmetode for å kartlegge risiko/bestemme påkjenning

Testmetode aktiv og passiv beskyttelse – utviklet ifbm standarden



Muligheter
Brannfeltoppdeling:  Brennbare innvendige overflater OK

Lang gjennombrenningstid:  Enklere slokkeanlegg – kanskje utgå

Kort gjennombrenningstid:   Slokkeanlegg viktig – mindre krav til materialer

Slokketid og brannskader kan reduseres med 90% 

Risikoer passiv
Åpnebare vinduer 

Skjult spredning i høy hastighet i luftespalter med ubrennbare overflater 

Sprekker, åpninger, gjennomføringer, intrikate detaljer

Brannimpregnering og overflatebehandling brukes ofte feil

Risikoer aktiv
Slokkedyser med vann montert for høyt 

Slokkeanlegg følsomme for vind 

Tilslutning fasade-dekke lite vektlagt i NO  (utenfor standard nå – anses innvendig brannstopp)

(Bilder slokkedyser tatt 
ut for å unngå 
mistolkning)



Tre i brannskall
Tykkelse, omlegg, stifting:  5-50 min gjennombrenningstid.

Gesimskasser sikres tilsvarende.
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